
 

                                                                                        
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska w celu   

„Karta zgłoszeniowa wystawców - rękodzielników”. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawa przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą 

być Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres związany z trwałością projektu. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem yukom@yukom.pl. Podstawa prawna – art. 6, art. 12 i13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 
2016/679 z dnia 27.04.2016r. 
   

 

Karta zgłoszenia wystawców (rękodzielników) na Jarmark Krajeński w Złotowie, 

w dniach 18 – 19 maja 2019 r.,  którą należy przesłać do organizatora do dnia 8 maja 2019 r. 

 

Dane osobowe wystawcy, instytucji  ……………………………………..……................................................................ 

………………………………………………………………………………………………….......................................... 

Adres i telefon, fax. ………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu, nazwisko, telefon …………………………………………………………………............................ 

Rodzaj rękodzieła………………………………………………………………………………………............................ 

Termin : 

a) Dzień  - 18.05.2019 r.  

b) Dzień - 19.05.2019 r. 

Zapotrzebowanie techniczne w stosunku do organizatorów (proszę zaznaczyć wybraną opcję): 

a) Stoisko w namiocie organizatora (liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń) 

⎯ Zapotrzebowanie na prąd   TAK    NIE 

⎯ Zapotrzebowanie na stoły i krzesła w szt. ……………………………………………………………. 

Informacje dodatkowe: 

 - ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 - ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie 

…………………………………………………………….. 

Nasz adres: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Krajna Złotowska 

Al. Piasta 32; 77-400 Złotów 

Tel: 67 263 33 98 

 

1. Za stoiska rękodzielnicze ich rozmieszczenie i podstawowa obsługę odpowiada LGD Krajna Złotowska 

2. Biuro  LGD znajduje się w głównym namiocie wystawienniczym  

3. Kawa i herbata dla rękodzielników dostępna na stoisku LGD 
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Regulamin Jarmarku Krajeńskiego w Złotowie 

18-19 maja 2019 roku 

 
I. Organizator 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Krajna Złotowska 

Al. Piasta 32; 77-400 Złotów 

Tel: 67 263 33 98 

promocja@krajnazlotowska.pl 

II. Miejsce i termin 

Teren przy Rolniczaku 

ul. 8-go Marca 5 

18-19.05 2019 r. 

III.   Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest przesłanie 

na adres Organizatora wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia do dnia 8 maja  br. 

2. Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia  

w formie zaproszenia. 

3. Zobowiązuje się Wystawcę do bezwzględnego 

przestrzegania czasu trwania wystawy 

- 18.05.2019 r. w godz. 12:00 – 17:00 

- 19.05.2019 r. w godz. 12:00 – 17:00 

4.        Rozstawienie stoisk: 

- 18.05.2019 r. - 9:00 – 10:30 

- 19.05.2019 r. - 9:00 – 10:30 

IV.   Odwołanie uczestnictwa 

1. W sytuacji, gdyby zaistniały bardzo ważne 

okoliczności uniemożliwiające udział  

w imprezie, prosimy o poinformowanie  

o nieobecności do dnia 14 maja br. 

V.     Stoisko w namiocie organizatora  

1.  Namiot organizatora zlokalizowany będzie przy 

scenie na placu 

2.  Lokalizacja stoiska wystawcy  uzależniona jest  

od możliwości organizacyjnych oraz kolejności 

zgłoszeń. 

3. Liczba miejsc w namiocie ograniczona  - decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania 

stoiska pokrywa Wystawca. 

 

VI. Konkurs na najciekawsze stoisko 

1. Podczas trwania Jarmarku będzie przeprowadzony 

konkurs na najciekawsze stoisko rękodzielnicze.  

2. Każdy członek komisji oceniającej przyznaje punkty za: 

a. Sposób prezentacji – od 0 - 10 pkt 

b. Prowadzenie warsztatów z rękodzieła – 5 pkt 

c. Ocena dotychczasowego dorobku 

rękodzielnika – 3 pkt 

3. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują         

nagrody finansowe, pozostali uczestnicy dyplomy 

okolicznościowe. 

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas wydarzenia 

w dniu 19.05.2019 r. 

VII.   Reklama 

1. Umieszczenie reklamy poza stoiskiem jest możliwe 

po uzgodnieniu z Organizatorem. 

 

VIII.   Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje Wystawców powinny być 

zgłaszane pisemnie do Organizatora w czasie 

Jarmarku. 

       IX.   Postanowienia końcowe 

1. Z chwilą złożenia i podpisania karty zgłoszenia 

następuje przyjęcie i przestrzeganie warunków 

niniejszego regulaminu. 

2. Wystawca własnym podpisem zobowiązuje się do 

przestrzegania wewnętrznych przepisów 

porządkowych Jarmarku i podporządkowania  

się decyzjom Organizatora podczas trwania 

Jarmarku. 

3. Sprawy nieobjęte powyższym regulaminem 

rozstrzyga Organizator Jarmarku. 

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość 

dokonywania zmian w regulaminie bez podania 

przyczyny. 

6. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania 

przepisów handlowych, sanitarnych, BHP i ppoż. 

7. Organizator zapewnia posiłek dla wystawcy 

 w formie bonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zapoznałem się z regulaminem 

 

 

…………………………………………… 

                          (data i podpis Wystawcy) 
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